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TROPHÉE ALLIANCE GASTRONOMIQUE
NÉERLANDAISE
Tekst: Ferd Vrijmoed

Een tijdje geleden kregen
we een telefoontje van een
onbekende mijnheer, dat hij
bij wat afgedankte spullen
een wisselbeker van een
golftoernooi had gevonden
met onder andere de naam van
Robbie van Erven Dorens erop.
Of het Nederlands Golfmuseum
interesse had?
Dat hadden wij zeker, want Robbie
is van grote waarde voor het
Nederlandse golf. Maar waar kwam
deze ons onbekende beker vandaan?
Het blijkt de prijs te zijn geweest
van een jaarlijks gehouden golftoernooi van restaurant Excelsior van
Hotel l’Europe in Amsterdam. En dat
toernooi was weer een vóórtoernooi
van het grote golftoernooi van de
Alliance Gastronomique Néerlandaise.
Golf is een unieke sport, die gezond
bewegen in de mooiste natuur
koppelt aan mentale kracht en het
goede leven. De 19e hole doet alle
minder gelukte slagen op de vorige
holes vergeten en zorgt dat met een
blij gemoed bestaande kontakten
worden aangehaald of nieuwe
kontakten worden gelegd.
Denk je aan golf, dan denk je aan stijl
en etiquette, en aan mooie auto’s,
single malts en goede wijnen.
Het is dus niet zo vreemd dat de naam
Alliance Gastronomique opdook bij
een golftoernooien circuit dat zijn
weerga niet kende.
Als golfmuseum duik je graag in de
geschiedenis van iets en dus gingen
we op verder onderzoek. We mailden
met Anita Buiteman van de Alliance
en met oud voorzitter van de Alliance,

John Beeren van restaurant De
Bokkedoorns, we belden wat rond
en we hadden een interview met een
andere oud voorzitter van de Alliance,
Pieter Smits, voormalig restaurateur
van Hostellerie De Hamert.
De Alliance Gastronomique, voorheen
Alliance Gastronomique Néerlandaise
is op haar 53-jarige leeftijd het langst
bestaande culinaire samenwerkingsverband van restaurateurs in
Europa. Zij is ontstaan toen een aantal
vrienden in 1966 de koppen bij elkaar
stak om een halt toe te roepen aan
de steeds verder aftakelende smaakcultuur van die tijd. De vakopleiding
liet te wensen over en de producten
waren van onvoldoende culinaire
kwaliteit. Eten uit de muur of in
goedkope restaurants was in, gekleed
naar een restaurant voor een avondvullende verwenning van papillen en
pupillen was voorbehouden aan de
happy few, net als in die jaren golf
overigens.
Het was voor negentien Nederlandse
toprestaurateurs genoeg aanleiding
om zich te verenigen in de Alliance
Gastronomique die in 1967 werd
opgericht. Anno 2020 hebben zich 42
restaurateurs, chefs en sommeliers van
restaurants uit de top van Nederland
en Vlaanderen verenigd in de Alliance
Gastronomique. De heerlijkheden die
zij ons voorschotelen, van het land
gehaald, uit de zee gevist of uit de
lucht gevallen, begeleid door bijpassende keldervondsten, zijn niet alleen
van de allerhoogste kwaliteit, maar zij
vertonen gelukkig ook geen enkele
gelijkenis met de ridicule minimalisering op het bord, die de novelle
cuisine enige tijd heeft aangehangen.

Pieter Smits (li) en Ferd Vrijmoed (re) in het Nederlands Golfmuseum

Wisseltrofee Golf Alliance van Hotel de
L’Europe/restaurant Excelsior (1988 – 2005)

Zichzelf aanmelden om tot de Alliance
toe te treden is er overigens niet bij,
men moet afwachten of men wordt
gevraagd. Om de banden met de
gasten te onderhouden is de Alliance
in 1986 begonnen met het organiseren van een jaarlijks terugkerend
golftoernooi waar alle gasten van
verschillende restaurants op konden
inschrijven, de Trophée Golf Alliance.
Het was de best denkbare bij de
clientèle passende activiteit en het
werd dan ook een eclatant succes.
Vanwege de hoeveelheid inschrijvingen
hadden de bij de Alliance aangesloten
restaurants hun eigen golftoernooi op
een van de golfbanen in hun buurt in
een vóórtoernooi dat het contact met
hun eigen clientèle uiteraard ten goede
kwam. Nagenoeg alle leden van de
Alliance organiseerden voorrondes,
wat betekende dat op een gegeven
moment wel zo’n 2000-2500 deelnemers ieder jaar betrokken waren bij
de door de Alliance georganiseerde
toernooien. Gasten van de restaurants
kregen een mailing over het toernooi
en konden zich inschrijven. Bij de deelnemers zien we illustere namen staan
als Robbie van Erven Dorens, Pieter van
Vollenhoven, Wim Duisenberg, Tom
Okker en Ties Kruize. Ieder lid van de
Alliance maakte zijn eigen wedstrijd,
zo had De Hamert “het balletje over
de Maas.” De vier beste golfers van
zo’n voorronde mochten daarna de
grande finale spelen, in het begin nog
als team, later op individuele basis.
Vanzelfsprekend was de omlijsting en
afsluiting bij elk toernooi een exquise
catering met dito diner voor alle deelnemers.

Persoonlijke winnaarsbeker Golf Alliance van
restaurant Excelsior van Dr. W(illem) G. de Voogt
(1991)

Wat zo’n vondst bij afgedankte
spullen al niet te weeg brengt. De
wisselbeker van de voorronde van
restaurant Excelsior/Hotel de L’Europe
staat nu te pronken in het Nederlands
Golfmuseum. Robbie van Erven
Dorens is een van de winnaars (2002).
De naam P.M. van den Broekke op de
beker (1998) is Pieter van den Broecke,
oud voorzitter van de Amsterdamse
GC, de dubbele k klopt niet. Ergens
moet er ook nog een grote wisselbeker zijn van de eindwedstrijd van de
Trophee Golf Alliance, waarop alle
winnende equipes van de restaurants
vermeld staan. Mogelijk ontvangt het
museum die beker ook nog.
Naast deze wisselbeker werd door restaurant Excelsior aan de winnaars een
persoonlijke kleinere replica gegeven.
De beker die Willem de Voogt in 1991
won en die bij hem thuis diende als
pennenbakje staat nu eveneens in het
Nederlands Golfmuseum.
De strijd om de Trophée Golf
Alliance is gestreden, zo lijkt het. Niet
omdat de animo van de deelnemers
wegebde – enkele leden zijn nog wel
doorgegaan met hun eigen golftoernooi –, maar meer omdat het vak van
restaurateur en dat van chef-kok zich
gingen vermengen en de aandacht bij
velen meer ging richting gerechten en
alles daaromheen en de ruimte voor
toch de nodige aandacht vergende
golftoernooien allengs krapper werd.
Zowel Pieter Smits als ik vinden dit
jammer en wellicht kan deze prachtige
succesformule nieuw leven worden
ingeblazen. Pieter en ik zullen daar
met plezier aan meewerken.

WORDT VRIEND

Het Nederlands Golfmuseum is gevestigd op Landgoed Bleijenbeek in Afferden, een landgoed
met onder meer een golfbaan. Het bouwen van een museum kost veel geld. Wordt Vriend van het
Nederlands Golfmuseum en help mee aan de verdere ontwikkeling van het boeiende reizen in de tijd.
Kijk op onze website om te lezen hoe je Vriend kunt worden.
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